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Do mow ni cy za ję ci dziec kiem ma ją
zwy kle du żo mniej cza su dla swo -
je go czwo ro no ga, a ta kże za bu -

rzo ny zo sta je do tych cza so wy po rzą dek,
co spra wia, że pies czu je się za gu bio ny
i za czy na się do ma gać uwa gi, wcho dzić
pod no gi i pso cić.

To z ko lei po wo du je ner wo we re ak cje
do mow ni ków, pod nie sio ny głos, od sy ła -
nie go na miej sce. At mos fe ra w do mu ro -
bi się ner wo wa, co spra wia, że zwie rzę
za czy na za cho wy wać się co raz go rzej. 

Ta kich sy tu acji mo żna unik nąć przy -
go to wu jąc psa w od po wied ni spo sób
na po ja wie nie się dziec ka. 

Ca ły pro ces przy go to wa nia psa na po -
ja wie nie się nie mow lę cia skła da się
z dwóch ele men tów: przy go to wa nie
psy chicz ne na za cho dzą ce zmia ny oraz
na uka pod sta wo we go po słu szeń stwa
i spo koj ne go za cho wa nia.

Pierw szy ele ment ma na ce lu za pew -
nie nie kom for tu psy chicz ne go psa
w pierw szym okre sie po po ja wie niu się
w do mu dziec ka oraz zbu do wa nie u nie -

go po zy tyw nych sko ja rzeń z nie mow lę -
ciem. Dru gi ele ment ma na ce lu uła twie -
nie do mow ni kom ży cia i po stę po wa nia
z psem w tym trud nym okre sie.

Przy go to wa nie psy chicz ne psa
na po ja wie nie się dziec ka
Po le ga na stop nio wym zmniej sza niu ilo ści
cza su, ja ki do mow ni cy mu po świę ca ją. Po -
win no się to od by wać stop nio wo, przez
kil ka ty go dni. Na po czą tek wpro wa dza się
krót ki, a po tem stop nio wo co raz dłu ższy
czas, w któ rym do mow ni cy igno ru ją psa.
Ma to na ce lu na ucze nie psa ak cep to wa nia
bra ku uwa gi ze stro ny do mow ni ków i spo -
koj ne go za cho wa nia w ta kich sy tu acjach.
W cza sie ćwi czeń po win no się wpro wa dzić
ró żne za ba wy, w któ rych pies ba wi się
sam, a któ re da ją mu sa tys fak cję i po pra -
wia ją na strój. Do ta kich za baw na le ży wy -
li zy wa nie kon ga wy peł nio ne go pasz te tem.
W ce lu wy dłu że nia za ba wy, kong mo żna
wło żyć do pu deł ka kar to no we go, z któ re -
go pies bę dzie mu siał go naj pierw wy do -
być, a po tem wy li zać. In ną te go ty pu za ba -

wą jest wy peł nie nie du że go kar to nu kul -
ka mi ugnie cio ny mi z ka wał ków pa pie ru,
al bo tzw. pi łecz ka mi ba se no wy mi i wrzu -
ce nie mię dzy nie sma ko ły ków, spo mię dzy
któ rych pies bę dzie je wy szu ki wał. Ta kie
za ba wy ma ją na ce lu uła twie nie psu za ak -
cep to wa nia ogra ni czo ne go kon tak tu z do -
mow ni ka mi, w cza sie gdy są po chło nię ci
in ny mi spra wa mi.

In nym ro dza jem za baw przy dat nych
przy dziec ku jest stop nio wo: na uka
apor tu, a na stęp nie nazw kil ku przed -
mio tów. W ko lej nym eta pie mo żna na -
uczyć psa przy no sze nia kon kret nych, po -
trzeb nych przy dziec ku, przed mio tów.
W ten zy sku je się po moc ni ka, a pies do -
brze się przy tym ba wi i ma za ję cie, oraz
po czu cie, że po świę ca mu się uwa gę. 

Dziec ko nie po win no być 
zo sta wia ne z psem bez nad zo ru.
Aby za pew nić dziec ku bez pie czeń stwo,
nie po win no go się zo sta wiać sa me go
z psem. 

W tym ce lu mo żna za in sta lo wać ba -
rier kę w drzwiach jed ne go po ko ju i stop -
nio wo przy zwy cza ić psa do po zo sta wa -
nia po za tym po ko jem. Mo żna wte dy
spo koj nie wyjść do kuch ni, czy ła zien ki
wie dząc, że pies nie ma do dziec ka bez -
po śred nie go do stę pu.

Przy zwy cza je nie psa do dzie ci
Je że li pies nie miał ni gdy kon tak tów
z dzieć mi do brze jest za zna jo mić go z ni -
mi za nim po ja wi się no wy do mow nik.
W tym ce lu po win no się cho dzić na spa -
ce ry w po bli że ogro dzo nych pla ców za -
baw, że by pies mógł się przy zwy cza ić
do bie ga nia i szyb kich ru chów dzie ci,
a ta kże do od gło sów przez nie  wy da wa -
nych. Mo żna ta kże przy zwy cza ić psa
do pła czu dziec ka co dzien nie od twa rza -
jąc na gra nie pła czu. Na po czą tek od twa -
rza się je ci cho, a po tem stop nio wo co raz
gło śniej. 

Po win no się ta kże za zna jo mić psa
z no wy mi za pa cha mi, dla te go do brze
jest przy no sić od zna jo mych, któ rzy ma -
ją ma łe dzie ci, a po tem ze szpi ta la rze czy
pach ną ce no wo rod kiem. 

Przygotowanie psa 
na pojawienie się dziecka

Po ja wie nie się no wo rod ka w do mu jest du żym wy zwa niem dla
wszyst kich do mow ni ków, ta kże dla psa. 

Behawior

Przyzwyczajanie psa do dziecka
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Na uka pod sta wo we go 
po słu szeń stwa i spo koj ne go 
za cho wa nia
Dru gim ele men tem przy go to wa nia psa
na po ja wie nie się dziec ka jest na ucze nia
psa pod sta wo we go po słu szeń stwa i spo -
koj ne go za cho wa nia. 

Mo żna to zro bić sa me mu, je śli ma się
wie dzę w tym za kre sie. Je śli nie, do ra -
dzam za pi sa nie się ze swo im pu pi lem
na kil ka se sji szko le nio wych w szko le dla
psów. Za sad ni cze zna cze nie ma na ucze -
nia psa cho dze nia na luź nej smy czy, bez
cią gnię cia, a ta kże przy cho dze nia na za -
wo ła nie, gdy pies jest pusz czo ny lu zem.
Gdy już się to osią gnie, w ko lej nym eta -
pie uczy się psa spo koj ne go cho dze nia
na smy czy przy wóz ku, co jest bar dzo
przy dat ną umie jęt no ścią. Dla te go war to
jest du żo wcze śniej ku pić wó zek i wy ko -
rzy stać go do ćwi czeń z psem. Je śli pies
eks cy tu je się na wi dok in nych czwo ro no -
gów, bar dzo po moc ne bę dzie na ucze nie
go spo koj ne go za cho wa nia przy mi ja niu
psów na uli cy. War to tu sko rzy stać z fa -
cho wej po mo cy, gdyż nie umie jęt ne dzia -
ła nie mo że tyl ko po głę bić pro blem i spo -
wo do wać za cho wa nia agre syw ne wo bec
in nych psów. 

Ma my no wo rod ków spę dza ją bar dzo
du żo cza su na spa ce rach, z któ rych ta -
kże mo gą ko rzy stać psy, ale pod wa run -
kiem, że nie spra wia ją kło po tu i nie po -
wo du ją nie bez piecz nych sy tu acji. Czę ste
spa ce ry z ko lei spra wią, że w do mu pies
bę dzie za cho wy wał się spo koj niej.

Bu do wa nie po zy tyw nych 
sko ja rzeń u psa zwią za nych
z dziec kiem
W bu do wa niu po zy tyw nych re la cji psa
z dziec kiem istot ny jest spo sób przed sta -
wie nia mu dziec ka. W chwi li gdy no wo -

ro dek bę dzie przy wie zio ny ze szpi ta la,
psa nie po win no być w do mu. Naj le piej
jest tak za ara nżo wać sy tu ację, aby pies
wszedł do do mu do pie ro, gdy już bę dzie
po ca łym za mie sza niu zwią za nym z przy -
jaz dem i roz lo ko wa niem dziec ka. Wte dy
mo żna spo koj nie przy wi tać się z psem
i umo żli wić mu po wą cha nie no wo rod ka.
Po tem mo żna dać psu kong do wy li zy -
wa nia lub in ne przy sma ki, któ re za pew -
nią mu po zy tyw ne od czu cia. Po win no się
ta kże da wać psu kong lub je go ulu bio ne
za baw ki naj czę ściej w obec no ści dziec -
ka. Nie na le ży na to miast nad ra biać za le -
gło ści w kon tak tach z psem, gdy dziec ko
śpi lub jest nie obec ne, bo mo że to spo -
wo do wać po wsta nie po czu cie kon ku ren -
cyj no ści. Spraw dza się tu sto so wa nie za -
sa dy „jest dziec ko są atrak cje dla psa, nie
ma dziec ka nie ma atrak cji”. To ta kże
sprzy ja bu do wa niu w świa do mo ści psa
po zy tyw nych od czuć zwią za nych z no -
wym do mow ni kiem. 

Przede wszyst kim na le ży so bie uświa -
do mić, że po ja wie nie się no wo rod ka
w do mu jest dla psa bar dzo trud nym
prze ży ciem i na le ży mu uła twiać ada pta -
cję do no wej sy tu acji, a nie utrud niać
stro fo wa niem i do dat ko wym stre sem.
To od do mow ni ków za le ży, jak pies po -
ra dzi so bie z no wy mi wy zwa nia mi. Wła -
ści wie przy go to wa ny na to wy da rze nie
pies nie po wi nien spra wiać żad nych pro -
ble mów. 

Trze ba ta kże mieć świa do mość, że je -
że li pies za cznie za cho wy wać się nie wła -
ści wie, to nie jest to spo wo do wa ne je go
zło śli wo ścią, czy nie po słu szeń stwem, ale
tym, że sy tu acja go prze ro sła i nie po tra fi
so bie z nią po ra dzić. W ta kim przy pad ku
na le ży mu po móc kon tak tu jąc się z do -
świad czo nym be ha wio ry stą, któ ry do ra -
dzi od po wied nie po stę po wa nie.

lek. wet. Jo lan ta Ła piń ska, 
psycholog zwierzęcy
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How to pre pa re the dog for ba by’s ar ri val

The ap pe aran ce of a new born is a big chal len ge for all 
ho use hold mem bers, in c lu ding the dog. The au thor ad vi ces
how to pre pa re the dog for a new si tu ation. The most 
im por tant is men tal pre pa ra tion for the upco ming chan ges, 
as well as te aching the ba sic obe dien ce and pe ace ful 
be ha vio ur. The men tal pre pa ra tion is car ried out by the pro -
gres si ve re duc tion of the ti me de vo ted to the dog. For sa fe ty
re asons, the ba by’s ro om sho uldn’t be ava ila ble for the dog

and the pet sho uld be ad ju sted in ad van ce to such 
a re stric tion. 
A go od so lu tion is ac cu sto ming the dog to chil dren’s 
be ha vio ur and so unds by wal king ne ar play gro unds, play ing
the re cor ding of ba by’s cry or in tro du cing new scents 
by brin ging things with the new born’s smell. It’s al so 
extre me ly im por tant to te ach the dog ba sic obe dien ce 
and ke eping calm in dif fe rent si tu ations, as it ena bles 
tro uble -free wal king with the ba by and the dog at the sa me
ti me. Ano ther im por tant is sue is to bu ild the cor rect 
re la tion ship be twe en the dog and the ba by, al re ady from the ir
first me eting. In ca se of se rio us pro blems it’s go od to se ek an
ad vi ce of an expe rien ced be ha vio rist.

Zaznajamianie psa z zapachem dziecka


